
 

 

  
          VAR MED I ELLER STÖD ETT LEVANDE HISTORISKT SEGLINGSÄVENTYR 
 
Den över 80 år gamla galeasen Valkyrien, med hemmahamn i Höganäs, seglar längs Nordens farvatten och 
du har möjlighet att vara med. Vare sig du söker äventyr, gemenskap på havet / vid underhåll av skutan, 
kunskap kring segling eller något helt annat än vardagens stress, så finns det en plats för dig. Våra aktiva 
medlemmar sträcker sig från barn och ungdomar till pensionärer. 
 
I vår förening kan du välja att delta i olika aktiviteter, som t.ex. skeppare, besättning, måla/slipa, laga mat 
eller skapa gemenskap vid våra aktiviteter, hitta sponsorer eller bara umgås. Sjövan eller ej. De som har 
egen båt upplever ofta Valkyrien som ett härligt komplement och som lärorikt även för den egna båten. 
 
Föreningens verksamhet är ideell och syftar till att skapa gemenskap, kamratskap, medansvar, 
medbestämmande och kunskap om hav, segling och om livet ombord på ett segelfartyg, där alla åldrar möts. 
Varje medlemskrona och varje sponsorkrona går oavkortat till drift/underhåll av skutan, vilket är avgörande 
för föreningens existens. Vi är därför mycket glada över ert stöd och om ni kan sprida vårt budskap. 
 
Valkyrien är 14,90 m över stävarna, 18 m med bogspröt och för ca 200 kvadratmeter segel i fullt ställ, 
fördelat på två master med mesansegel, mesantoppsegel, mesanstagsegel, storsegel, stortoppsegel, fock, 
inre klyvare, yttre klyvare och jagare. Skutan går att hyra för både bryggaktivitet och eller havssegling. Som 
mest kan vi segla 12 personer plus besättning. En räkfrossa i solnedgången med kollegor eller vänner? 
   
 
 
 

VALKYRIEN 

Juniorer (under 25 år): 100 :- 
Enskild medlem:  200 :- 
Familjer:   400 :- 
(för samtliga familjemedlemmar) 
Föreningar & företag: 500 :- 

Vid betalning: Ange namn, e-mail, vilket medlemskap/stöd betalning avser.  
För ny medlem: Ange även telefonnummer, adress, nautisk kompetens. Saknas plats, kompletterande mail till 
info@valkyrien.se. 

5425-7878 Föreningen Kullens Skutseglare 

http://valkyrien.se 
info@vallikyrien.se 

De extra stödinbetalningar som många medlemmar 
gjort under pandemin har verkligen gjort skillnad. 

Stort tack! 


